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08:11  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

08:42 Odinsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:05 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp. 

09:51 Abildager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp/os fra madlavning. 

10:28  Kristianiagade  Eftersyn   Eftersyn for varmeudvikling i etageadskillesen ved tidligere brandsted. Der foretages eftersyn med  
termisk kamera. Og ingen varmeudvikling fundet. 
 

10:44 Smedeland  Ild i bygning  Ild i isolering, slukket af håndværkere ved beredskabets ankomst, eftersyn foretaget med  

     Thermo kamera. Skadestedet overdraget til politi. 

11:14  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:25  Amaliegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på 

detektoren. 
 

11:38 Park alle´  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:00  Rådmandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  
Detektoren. 
 

12:49 Byvej  Eftersyn  Eftersyn foretaget, vand fra drænrør forvekslet med sprunget vandrør. 

12:53  Glentevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  
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detektoren.  
13:09  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Anden årsag til blind alarm.  
 
13:09  Ellebjergvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
14:51  Stakhaven   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
16:51  Proviantpassagen Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. vandskade.  
 
17:56  Røddinggade   Eftersyn   Røglugt fra lejlighed. Kedel kogt tør på komfur. Kedel fjernet og komfur slukket. 
 
18:24  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:15  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:55  P. Knudsens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
23:03  Panumsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
23:39  Bülowsvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
23:58  Langelandsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
00:55 Gillesager  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1. HT. Sodskader på bygningen. 

01:46  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. røg fra 
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02:00  Nordsøvej   Ild i bygning  Melding om flammer fra bygning, usikker adresse. Efter at have undersøgt Lautrupgade, findes  

branden på Nordsøvej. Ved ankomst konstateres ild i oplag af genbrugsmaterialer op af større 
stålhal. 2 HT udlagt til dæmpning af brand, 1 HT udlagt til eftersyn i bygning. Ingen brandspredning 
til bygning. Efterfølgende udlagt BC-udlægning med 2 C-rør. Virksomhed kontaktet og de stillede 
med maskinfører til grab maskine.  
 

03:44  Vesterbrogade  Ild i el installation Ild i el skab i det fri. Skab udbrændt.  
 
03:50  Istedgade  Ild i el installation Ild i el-skab. Intet fundet. El skabe på begge sider af vejen efterset - iab.  
 
07:28  Digevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 


